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MESTO NOVY JICIN

NARÍZENÍ MESTA

kterým se stanovuje maximální cena jízdního za dopravu osob v rámci
mestské hromadné dopravy v Novém Jicíne

Rada mesta Nového Jicína se na svém zasedání dne 6. cervna.2011 usnesením C. 244/11/2011

usnesla vydat na základe § 4a odst. 1, písmo a) zákona c. 265/1991 Sb., o pusobnosti orgánu
Ceské republiky v oblasti cen, ve znení pozdejších predpisu, v rozsahu a za podmínek
stanovených rozhodnutím ministerstva finanCÍ - výmer MF c. 01/2011, ze dne 7. ledna 2011,
kterým se mení seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výmerem MF C. 1/2010
v položce 3. oddílu B, a v souladu s ustanoveními §11 odst. I a § I02 odst. 2, písmo d) zákona
c. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zrízení, ve znení pozdejších predpisu toto narízení:



Clánek 1

Tímto narízením se stanoví maximální cena za dopravu osob mestské hromadné a
prímestské provozované v rámci mestské hromadné dopravy v Novém Jicíne:

prodej zprodej v

A) Casová jízdenka

cipovéautobuse

kartvOsoba od 15 let

8,- Kc12,- Kc

Osoba od 6 do 15 let. osoba nad 70 let

5,- Kc9,- Kc

Zavazadlo o rozmerech vetších než 30x40x60 cm a to i v prípade, že presahuje jeden z rozmer5, pes detský kocárek bez dítete jednomístné jÍzdní kolo

5,- Kc9.- Kc

Pri placení jednotlivého jízdného v hotovosti je jízdenka platná jen pro nastupovaný spoj, pri platbe z elektronické peneženky je možno minimálne do 25 minut od odbavení vprvním spoji prestoupit bezplatne do jiného spoje, platí pro držitele kartydodržení limitu je kontrolováno automatickv v odbavovacím zarízení)
B) Bezplatná preprava
1. Deti do 6 let veku2. Osoby, které jsou držiteli pr5kazu ZTP a ZTP-P a osoba nebo pes, kterí jsou pr5vodcidržitel5 ZTP-P, vcetne invalidního vozíku.3. Osoby, které jsou držiteli pr5kazu PTP-VTNP4. D5chodci - prímí úcastníci odboje s platným osvedcením5. Kocárek s dítetem6. Policista CR, Mestské policie a príslušník Hasicského záchranného sboru ve stejnokrojipri výkonu služby, vcetne služebního psa7. Cestující dle zákona 236/1995 Sb. ve znení pozdejších predpis58. Osoba nad 70 let s platnou cipovou kartou
C) Casové jízdenky na cipové karteMesícní jÍzdenka sítová O - obcanská (jízdy bez omezení)

220,- Kc

Ctvrtletní jízdenka sítová O - obcanská mzdv bez omezení)

600.- Kc

Mesícní jízdenka sítová Ž - žáci od 6 do 15 let a žáci a studenti od 15 do 26 let (jízdy bez omezení)

120 - Kc

Ctvrtletní jízdenka sítová Ž - žáci od 6 do 15 let a žáci a studenti od 15 do 26 let (jízdy bez omezení)

280.- Kc

Mesícní jízdenka sítová D - osoba od 60 do 70 let mzdv bez omezení)

130.- Kc

Ctvrtletní jízdenka sítová D - osoba od 60 do 70 let mzdv bez omezení)

300.- Kc

D) Sankce pri porušení tarifních a prepravních podmínek, pri neprokázání

se platnou iízdenkouPrirážka k jÍzdnému Dri úhrade na míste

150.- Kc

Prirážka k jÍzdnému pri úhrade na míste detmi do 15 let

100.-Kc

Prirážka k jÍzdnému pri jeho úhrade složenkou

300.- Kc

Prirážka k jÍzdnému pri jeho úhrade složenkou detmi do 15 let

200 - Kc

Prirážka k jÍzdnému pri nutnosti soudního wmáhání

1 000 - Kc

Clánek 2

Toto narízení nabývá úcinnosti dnem 1. zárí 2011.

•

Ing. Bretislav Gelnar, CSc.
starosta mesta

Phdr. Jaroslav Dvorák
místostarosta mesta


